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Onderstaande vragen kunnen op twee manieren “gewaardeerd” worden: 

1. Bezien vanuit het thema outsourcing in algemene zin (wat kan outsourcing in algemene zin betekenen voor een bedrijf); 

2. Bezien vanuit de positie dat er een specifieke dienstverlener zou zijn. Dit kan versterkend of juist matigend werken op de uitkomsten punt 1. 

 

De tabel is zodanig opgezet dat een variabele kan worden gescoord t.o.v. de huidige situatie op een bedrijf/bedrijfsterrein, waarbij een bedrijf zelf de 

bedrijfsbrandweer organiseert. Outsourcing kan neutraal uitpakken, als beter (2) of veel beter (4) worden getaxeerd of als minder (-2) of beduidend minder (-4). 

 

Bij waardering van een variabele dient goed afgewogen te worden of een waardering zuiver terug voert op het verschil “zelf organiseren of outsourcen”, of dat een 

waardering eigenlijk staat voor “bijdrage aan het oplossen van een gevoeld knelpunt”. 

 

Het systeem dient niet absoluut te worden beschouwd. Er komt geen eindsaldo uit de berekening op basis waarvan wel of niet tot outsourcing overgegaan kan 

worden. het systeem dient om de discussie daarover te ondersteunen en de belangrijke variabelen in die discussie “tastbaar” te maken. 

 
 Variabelen               Opmerkingen   

   Partner 
1 

Partner 
2 

Partner 
3 

 Niet  
relevant  

 -4 -2 0 2 4    

                 

 Outsourcing werkt naar verwachting voor bedrijf X:                

                 

1 Kwaliteit                 

 Positief of negatief op de kwaliteit van brandweerzorg als operationeel product                 

 Positief of negatief op de kwaliteit van het functioneren van de BNO als geheel 
bij grotere calamiteiten 

               

 Positief of negatief op de expertisepositie bij bedrijf X op gebied van 
incidentmanagement en BNO/ERP  

               

                 

2 Besturing                 

 Positief of negatief op bestuurbaarheid van de brandweer                

 Positief of negatief op bestuurbaarheid van de BNO als geheel                

 Positief of negatief t.o.v. het besturingsmodel van bedrijf X (denk aan: scheiding 
beleidsvorming, uitvoering en toezicht) 

               

                 

3 Risicomanagement                 

 Positief of negatief op risico’s vanuit arbowet bij bedrijf                

 Positief of negatief op risico’s ziekte/arbeidsongeschiktheid                

 Positief of negatief op risico’s bij schade door inzet van de bedrijfsbrandweer 
(schade door slechte inzet)  

               

 Positief of negatief op risico’s bij schade binnen de bedrijfsbrandweer (verlies 
materieel/voertuigen) 

               

                 

                 

                 



 Variabelen               Opmerkingen   

   Partner 
1 

Partner 
2 

Partner 
3 

 Niet  
relevant  

 -4 -2 0 2 4    

                 

4 Imago                 

 Externe dienstverlener voor de bedrijfsbrandweer werkt positief of negatief op het 
imago van bedrijf 

               

                 

5 Financiën                 

 Positief of negatief op totaal-kosten voor levering van “paraatheid”                

 Positief of negatief op pensioenen (of reserveringen daarvoor)                 

 Positief of negatief op beschikbaarheid en doorrekening stafdiensten bij bedrijf                

 Positief of negatief qua financiering van de brandweer (maandelijkse betaling 
voor dienst i.p.v. betaling lonen, huur en kapitaalgoederen) denk aan BTW? 

               

                 

6 Aandeelhouderswaarde                 

 Positief of negatief op aandeelhouderswaarde met minder mensen in eigen 
dienst 

               

                 

7 Stakeholders (site XX )                

7.1 Organisatie                 

 Positief of negatief op huidige groep brandweermensen in dienst bij bedrijf X                

 Positief of negatief bij ondernemingsraad bedrijf X                

 Positief of negatief bij verzekeraars bedrijf X                

                 

7.2 Partners site-users                

 Positief of negatief bij moederorganisatie  (co-financier van de bedrijfsbrandweer, 
afnemer van diensten door de bedrijfsbrandweer) 

               

 Positief of negatief bij site-user Y  (co-financier van de bedrijfsbrandweer, 
afnemer van diensten door de bedrijfsbrandweer) 

               

 Positief of negatief bij site-user Z  (co-financier van de bedrijfsbrandweer, 
afnemer van diensten door de bedrijfsbrandweer) 

               

                 

7.3 Autoriteiten/toezichthouders                

 Positief of negatief bij ANVS als toezichthouder KEW                

 Positief of negatief bij Veiligheidsregio als toezichthouder WVr  art 31                

 Positief of negatief bij gemeente als opperbevelhebber bij brand (BM)                

 Positief of negatief bij ISZW als toezichthouder/inspectie Arbowet                

 Positief of negatief bij IAEA als internationale branche toezichthouder                 
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